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V Schönbrunnu se narodilo slůně Kibali 

Desetidenní slůně, které se narodilo ve vídeňské zoo v Schönbrunnu, se bude 

jmenovat Kibali. Rozhodli o tom sloní fanoušci prostřednictvím ankety na 

webu zahrady. Slůněti i matce se daří dobře a pomalu se seznamují s ostatními 

zvířaty ve výběhu. 

 

V posledních týdnech měli ošetřovatelé slonů ve vídeňském Schönbrunnu napilno, 

když se připravovali na narození dalšího slůněte. Sedmadvacetiletá samice Numbi 

nakonec porodila v noci na 13. července a od té doby se o svého již třetího potomka 

pečlivě stará. 

 

Hlasování o jménu 

Zahrada Tiergarten Schönbrunn mezitím na internetu uspořádala hlasování o jménu 

nově narozené slonice. Pětidenní anketa dnes skončila a sloní mládě bude pokřtěno 

jako Kibali, podle řeky v Kongu. Na webu hlasovalo přes 61 tisíc fanoušků – většina 

z Rakouska, ale mnozí také z Německa, Anglie, Španělska nebo USA.  

 

V anketě byla na výběr celkem tři jména, která předvybrali ošetřovatelé. Podle 

vedoucího ošetřovatele Anrease Buberla šlo především o to, aby jméno bylo krátké, 

výrazně se odlišovalo od jmen ostatních slonů a vztahovalo se k africkým oblastem, 

kde sloni žijí. Dalšími jmény ve výběru byly Phinda a Dunia (svahilsky svět). 

 

Slůně roste a poznává stádo 

Zájemci mohou Kibali společně s matkou Numbi spatřit každý den mezi 10. a 11. 

hodinou, po zbytek dne jim ošetřovatelé dopřávají klid v zázemí. Slůně se postupně 

seznamuje i s ostatními členy stáda. Ti jsou už podle ředitelky zahrady Dagmar 

Schratterové zvyklí na mláďata, a zoo proto neočekává žádné komplikace. 

 

Kibali přišla na svět díky umělému oplodnění hluboce zmraženým spermatem 

jednoho z divokých jihoafrických slonů. Podle ředitelky zahrady slůně roste jako z 

vody, což Schratterová připisuje i zkušenostem slonice Numbi, která před Kibali 

odchovala už dva potomky. Sloní mláďata se mohou postavit a dělat první kroky již 

krátce po narození – i když zatím působí neobratně. Pro jejich přežití v Africe je to 

zásadní, neboť stáda jsou neustále v pohybu při hledání potravy. 

 

http://www.eurocommpr.cz/


 
 

23. července 2019  2/2 

Kalendář Kibali 2020 

Zoo také chystá speciální kalendář pro rok 2020 s fotkami prvních dnů Kibali. „Mládě 

je nesmírně aktivní a zvědavé. Hraje si s chobotem, válí se v písku, s roztaženýma 

ušima běhá za svoji matkou a okusuje větve,“ popisuje dvorní fotograf vídeňské zoo 

motivy, které se objeví ve velkoformátovém kalendáři Kibali 2020. 

 

 

Foto: © Daniel Zupanc 

 

Další fotografie na http://pandamedia.zoovienna.at/gallery3  
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Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi 

Prahou a Vídní a také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře 

Eurocomm-PR působí v devíti zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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